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حالل سواتو كواجيڤن
( ٧٢اوكتوبر ٧١٠٢م ٦ /صفر٩٣٤١ ﻫ)

٧

نَ ُلَنَا ُ َّ
الشر َائ َُع ُوَالأَ حْك َامَُ ،وَر َ َّتبَُُ
ا ْلحم َ ُْد ُللهُ ُالَّذي ُهَد َان َا ُلل ْإسْ لَامُ ،وَأَ ب َا ُ

٤

ك ُل َُه ُال ْمَلكُ ُال ْع َّ
نُ
َلامُ ،وَأَ شْه َدُ ُأَ َُّ
لا َُش َر ي َُ
لا ُاللهُ ُوَحْد َهُ ُ ُ
َٰه َُ ِإ َُّ
ن ُ َّلا ُ ِإل َ ُ
وَأَ شْه َدُ ُأَ ُْ

الإنْع َام،
عَلَيْهَاُج َز ي ْ َُ
لُالف َضْ لُُو َ ِ

سَيد َن َاُمح ََّمدًاُع َب ْدهُُوَرَسولهُُسَي ُدُا ْلأَ ن َام،

صحَابهُُاْلب َر َرَةُُا ْلأَ ع ْلاَمُُ .
 ٣صَلَّىُاللهُُوَس ََّل ُم َُعَلَي ُْهُوَعَلَىُآل ُهُوَأَ ْ
٥

اي ُبتَقْو َىُالله ُوَطَاع َتهُ،
أَ َّماُبَعْدُ،فَيَاُعبَاد َُاللهُ،ا َّتقُواُاللهَُ ُ،أ ْوصي ْك ْم ُو َِإ َّي َ

نَ.
فَقَدُْفَاز َُال ْم َّتقو ُ

ﭧﭨ
٦

٢

٨

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰ
سيدڠ جماعه يڠ دمولياكن،
ماريله كيت برأوسها منيڠكتكن كإيمانن دان كتقواءن كڤد اهلل سبحانه وتعالى
دڠن منطاعتي سڬاال ڤرينتهڽ دان منيڠڬلكن سڬاال ڤركارا يڠ دالرڠڽ
سرتا سنتياس برشوكور دڠن نعمتڽ .برأونتوڠله مريك يڠ ممڤرأوليهي تقوى
كران اي ڤونچا كبهاڬياءن دان كجاياءن ددنيا دان دأخيرة دسمڤيڠ منجادي
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١

٩١

٩٩

٩٧

٩٤

٩٣

٩٥

٩٦

٩٢
٩٨
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ڤندينديڠ يڠ تڬوه سرتا بينتيڠ يڠ كوكوه اونتوق مڽالمتكن مريك درڤد سڬاال
بهاي كجاﻫتن.
ميمبر ڤد ﻫاري يڠ موليا اين اكن ممبيچاراكن خطبة برتاجوق” :حالل سواتو
كواجيڤن“.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
متأخير اين كڤيكاءن اومت إسالم دمليسيا دالم ممستيكن ماكنن يڠ دماكن
ستياڤ ﻫاري حالل دان برسيه سماكين منيڠكت .نامون دالم ڤنيڠكتن اين،
ترداڤت ڤوال ڤارا ڤڠوسها دان ڤنياڬ إسالم يڠ كورڠ نيالي سينسيتيۏيتي
اونتوق ممستيكن ماكنن يڠ دماكن بوكن ﻫاڽ حالل
بهكن برسيه دان سوچي .باڬي مريك ستاتوس حالل ﻫاڽاله مليبتكن سوءال
سمبليهن دان بيبس درڤد عنصور خنزير سمات-مات.
سدڠكن فكتور كبرسيهن سوقتو ڤڽدياءن دان كواليتي ماكنن جوڬ واجب
دأمبيل كيرا دالم ممستيكن ماكنن ايت حالل دان باءيق.
ڤركارا اين دبوقتيكن دڠن ببراڤ كيس ڤنوتوڤن ڤريميس ڤڠندالي ماكنن
دريستورن اتاو كداي ماكن
سلڤس دداڤتي برأوڤرسي دالم كأداءن كوتور ،باﻫن منته يڠ تيدق دسيمڤن
دڠن راڤي ،مسئله كاولن سرڠڬ ڤروسق دان الءين٧الڬي.
اڤ يڠ لبيه مڽديهكن ڤريميس ماكنن ترسبوت اداله ڤريميس يڠ بياسا
دكونجوڠي اوليه مشاركت إسالم كيت.
ڤماكانن ممبري كسن كڤد عمل عبادة ،كصيحتن دان كلڠسوڠن ﻫيدوڤ.
دأنتارا فكتور تربسر يڠ منجاديكن عملن سسأورڠ مسلم ايت باءيق
دان دتريما اوليه اهلل سبحانه وتعالى اياله ماكننڽ يڠ حالل ،باءيق دان برسيه
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إمام مسلم مروايتكن سبواه حديث درڤد أبو ﻫريرة رضي اهلل عنه ،بهاوا
رسول اهلل ﷺ برسبدا:

٩١
ُالله َُأَ مَرَ ُال ْمؤ ْمنينَ ُبمَا ُأَ مَرَ ُبهُ
ُالله َُطَيبُ ُل َا ُيَقْب َل ُِإ َّلا ُطَيبًاُ ،
ُو َِإ َّن َّ
ِإ َّن َّ

ال ْمرْسَلينَُ،فَق َالَ:

٧١

ﭽ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼُ

وَقَالَُ:ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﭼ

ُالسف َر َُأَ شْ ع َثَ ُأَ غ ْب َر َُيَم ُد ُيَد َي ْه ُِإل َ َّ
َُالرجلَُيطيل َّ
ث َّم ُذَك َر َّ
ىُالس ُم َاءُ،يَاُرَب ُيَاُ

ي ُبالْحَرَام ُف َأَ َّنىُ
 ٧٩رَبُ،وَمَطْع َمه ُحَر َام ُوَمَشْر َبه ُحَر َام ُوَم َل ْب َسه ُحَر َام ُوَغذ َ
ك؟
يسْت َج َابُلذَل َُ

٧٧

٧٤

٧٣

٧٥

مقصودڽ” :سسوڠڬوﻫڽ اهلل ايت مها باءيق ،دي تيدق منريما كچوالي يڠ
باءيق .سسوڠڬوﻫڽ اهلل تله ممرينتهكن مسلمين سباڬايمان يڠ دي ڤرينتهكن
كڤد ڤارا رسول .اللو دي برفرمان:
واﻫاي ڤارا رسول ماكنله دري ﴿ماكنن﴾ يڠ باءيق٧دان برعملله دڠن عملن
صالح .اهلل سبحانه وتعالى برفرمان الڬي :واﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان ماكنله
دري رزقي يڠ باءيق٧يڠ كامي كورنياكن كڤد كامو.
كمودين بڬيندا مڽبوت تنتڠ سأورڠ لالكي يڠ جاءوه ڤرجالننڽ ،كوسوت
ماساي دان بردبو رمبوتڽ يڠ منادﻫكن تاڠنڽ كالڠيت سمبيل بركات:
واﻫاي توﻫنكو! واﻫاي توﻫنكو! سدڠكن ماكننڽ حرام ،مينومنڽ حرام دان
ڤاكاينڽ اداله درڤد سومبر يڠ حرام ،مك باڬايماناكه اكن دقبولكن
ڤرمينتاءنڽ؟“ُ
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٧٦

٧٢

٧٨

٧١

٤١

٤٩
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مڠأبايكن كڤنتيڠن ڤماكانن حالل بوليه مروسقكن اينستيتوسي كلوارڬ دان
مشاركت .كسنڽ مڽببكن ﻫيلڠ كبركتن دالم ﻫيدوڤ،
دچابوت كتنڠن دالم ديري ،دعاء تيدق دتريما ،كرس ﻫاتي اونتوق منريما
كبنرن ،موده دجڠكيتي ڤڽاكيت دان الءين٧الڬي.
اخيرڽ ممبنتوق ڤلباڬاي كريسيس أخالق دان مورل ددالم مشاركت.
ساودارا-ساوداراكو يڠ دكاسيهي،
إسالم تله ملتقكن سواتو ڬاريس ڤندوان دان ڤراتورن مڠناءي كونسيڤ
كبرسيهن
دان حالل دالم ڤماكانن سباڬاي جالن اونتوق منجاءوﻫكن ديري درڤد
كبوروقن اين ماللوءي ببراڤ اسڤيك انتاراڽ:
ڤرتام :مميليه ماكنن يڠ حالل ،سوچي دان برسيه
اهلل سبحانه وتعالى بوكن سقدر ممرينتهكن كيت اونتوق منچاري ماكنن يڠ
حالل سمات-مات
بهكن توروت مڠنجوركن كيت منچاري يڠ باءيق دان بركواليتي
سباڬايمان فرمانڽ ددالم سورة البقرة اية :861

٤٧

ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ

٤٤

ﯴ ﯵﯶ ﯷﯸ
مقصودڽ” :واﻫاي سكالين مأنسي! ماكنله دري اڤ يڠ اد دبومي يڠ حالل
الڬي باءيق ،دان جاڠنله كامو ايكوت ججق لڠكه شيطان كران سسوڠڬوﻫڽ
شيطان ايت اياله موسوه يڠ ترڠ ڽات باڬي كامو“.
سچارا اساسڽ ستاتوس حالل دمليسيا بركيسر تنتڠ كاندوڠن ڤرودوق

٤٣
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ماكنن ،ڤڽيمڤنن ،ڤڽدياءن دان ڤمڤروسيسن سرتا الءين٧ڤركارا يڠ بركاءيتن
دڠنڽ.
سموا بارڠن يڠ دڬوناكن ﻫاروس منڤتي كريتيريا يڠ تله دتتڤكن اڬر ترجامين
ستاتوس حاللڽ.
سباڬاي چونتوه ،كاندوڠن ماكنن مستيله برأصل درڤد باﻫن٧يڠ حالل ،برسيه

٤٦

دان سوچي درڤد نجيسُ .

٤٢

دسمڤيڠ فكتور كبرسيهن ڤرالتن اتاو ڤركاكس يڠ دڬوناكن جوڬ ڤرلو ترأتور

٤٨

٤١

دان تيدق برچمڤور اتاو دسيمڤن برﻫمڤيرن دڠن اڤا ٧جنيس ماكنن يڠ
حرام.
كدوا :تيڠڬلكن ڤركارا اتاو ماكنن يڠ مراڬوكن ﴿شبهة﴾
إسالم مڠاجق مأنسي سوڤاي ممبينا سسواتو ڤركارا اتس كيقينن تنڤا شك
دان راڬو .٧اوليه سبب ايت ،منجاءوﻫكن ديري درڤد ڤركارا
اتاو ماكنن يڠ مراڬوكن اداله جالن ڤاليڠ سالمت درڤد ترجروموس كدالم

٣١

ڤركارا يڠ حرام.

٣٩

حال اين سباڬايمان حديث يڠ دروايتكن اوليه ابن ماجه درڤد النُعْمَان بن
بشير رضي اهلل عنه بركات ،بهاوا رسول اهلل ﷺ برسبدا:

٣٧

الشبهَاتُُاسْ تَب ْر َأَُُلدين ُهُوَع ْرضهُُ،وَم َنُُْوَق ََُعُفيُ ُ
فَم َنُُ َّاتقَىُ ُ
الشبهَاتُُوَق ََُعُفيُ

يرُمنُُْ َّ
الناس،
الْحلََالُُبَينُُوَالْحَرَامُُبيَنُُو َبَيْنَهم َاُمشْت َبهَاتُُُل َاُيَعْلَمه َاُكَث ُ

الْحَرَامُُك َّ
يه،
نُيَرْت ََُعُف ُ
لُا ْلحمَىُيوشكُُأَ ُْ
حو ْ َُ
َالراعيُ َ

محَارمهُ.
نُلكلُُم َلكُُحم َىُ،أَ ُل َاُو َِإ َُّ
 ٣٤أَ ل َاُو َِإ َُّ
اللهُُ َ
نُحم َىُ َّ
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مقصودڽ” :سسوڠڬوﻫڽ يڠ حالل ايت جلس دان يڠ حرام ايتوڤون جلس
٣٣

دان دأنتارا كدوا-دواڽ ترداڤت ڤركارا٧يڠ شبهة ﴿راڬو .﴾٧راماي دري
كالڠن مأنسي تيدق مڠتاﻫوءيڽ.
سسياڤا يڠ منجاڬ ديري درڤد ڤركارا شبهة ،مك دي تله ممبرسيهكن اڬام

٣٥

دان كحورمتنڽ .دان سسياڤا يڠ ترجاتوه كدالم ڤركارا٧شبهة ،دي اكن جاتوه
كدالم ڤركارا حرام.
سڤرتي ڤڠمباال يڠ مڠمباال دسكيتر كاوسن الرڠن دبيمبڠي ڬمباالءنڽ اكن

٣٦

مراڬوت ماكنن ددالمڽ .كتاﻫوءيله بهاوا سسوڠڬوﻫڽ باڬي ستياڤ راج ايت
اد كاوسن الرڠن دان كاوسن الرڠن اهلل اياله ڤركارا٧يڠ دحرامكنڽ“.

٣٢

كتيڬ :سيكڤ دان تيندقن كيت دالم ممستيكن ڤماكانن حالل
دڠن كوجودن لوڬو حالل يڠ دكلواركن اوليه جابتن كماجوان إسالم مليسيا
﴿ ﴾JAKIMكڤد ڤڠوسها ماكنن دان ڬاريس ڤندوان حالل
اونتوق تاتڤن مشاركت ،مك كيت ڤرلو مڠڬوناكن كواس يڠ اد ڤد كيت

٣٨

سباڬاي ڤڠڬونا اونتوق مميليه ڤريميس اتاو ڤرودوق يڠ تله دصحكن حالل
سهاج.
كرجاسام يڠ برتروسن درڤد مشاركت دالم ممبري معلومت دان مڽالوركن

٣١

سبارڠ بنتوق ادوان سرتا كراڬوان ترﻫادڤ ماكنن سنتياس دﻫارڤكن.
واالوباڬايماناڤون مشاركت جوڬ ڤرلو برسيكڤ برسدرﻫان دالم تيندقن.

٥١

جاڠن تراللو تربورو-بورو سهيڠڬ سموا ڤركارا دسيبركنڽ تيدق حالل
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دان تيدق ڤوال تراللو لوڠڬر سهيڠڬاكن سموا ڤركارا دماكنڽ تنڤا مڠيرا
٥٩

ستاتوس ماكنن اتاو ڤريميس ترسبوت .ڬوناكن رجوكن يڠ برأوتوريتي
سڤرتي جابتن كماجوان إسالم مليسيا

٥٧
٥٤

٥٣

﴿﴾JAKIM

اتاو مجليس اڬام إسالم

نڬري ﴿ ﴾MAINيڠ ممڤوڽاءي اوتوريتي
اونتوق ممڤراكو بهاوا ماكنن اتاوڤون بارڠ ايت اداله حالل.
مڠأخيري خطبة ڤد ﻫاري اين ،ميمبر ايڠين مڠاجق سيدڠ جماعه سكالين
اونتوق مڠحياتي ببراڤ ڤركارا برإيكوت سباڬاي رنوڠن برسام:
ڤرتام :سباڬاي مسلم كيت واجب برتڠڬوڠجواب اونتوق مڽدياكن ماكنن دڠن
مماتوﻫي كونسيڤ حالل دان برسيه سباڬايمان يڠ دترڤكن دالم إسالم.
كدوا :ماكنن يڠ برسيه دان حالل اداله ساڠت ڤنتيڠ كران اياڽ مروڤاكن

٥٥

اساس كڤد عملن سسأورڠ مسلم ايت باءيق دان دتريما اوليه اهلل سبحانه
وتعالى.
كتيڬ :تيڠڬلكنله ڤركارا اتاو ماكنن يڠ مراڬوكن ﴿شبهة﴾ سوڤاي كيت تيدق

٥٦

ترجروموس كدالم ڤركارا يڠ حرام.
فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة البقرة اية  871دان :871
ﭷﭸﭹﭺﭻ

٥٢

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
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ﮦﮧ
مقصودڽ” :واﻫاي اورڠ٧يڠ برإيمان! ماكنله دري ماكنن يڠ باءيق ﴿يڠ حالل﴾
٥٨

يڠ تله كامي بريكن كڤد كامو ،دان برشوكورله كڤد اهلل ،جك بتول كامو ﻫاڽ
برعبادة كڤداڽ.
سسوڠڬوﻫڽ اهلل ﻫاڽ مڠحرامكن كڤد كامو مماكن بڠكاي دان داره ،دان

٥١

٦١

داڬيڠ بابي ،دان بيناتڠ٧يڠ دسمبليه تيدق كران اهلل
مك سسياڤا ترڤقسا ﴿مماكنڽ كران ضرورة﴾ سدڠ دي تيدق مڠإيڠينيڽ دان
تيدق ڤوال ملمڤاوي باتس ﴿ڤد قدر بندا يڠ دماكن ايت﴾ ،مك تيدقله دي
بردوسا .سسوڠڬوﻫڽ اهلل مها ڤڠمڤون ،الڬي مها مڠاسيهني“.
ن ُالآيَاتُ
بَارَك َُالله ُليُْوَل َك ْم ُبال ْقر ْآن ُال ْع َظي ْمُ ،وَنَف َع َنيُو َِإ َّياكمُْبمَاُفي ْه ُم َ

ل ُمني ُوَمن ْك ْم ُتُل َاوَتَه ُِإ َّنه ُهو َّ
َُالسميع ُالْع َلي ْم.أَ قو ْلُ
وَالذك ْر ُالْحَكي ْمُُ ،وَتَق ََّب َ

ُْه ََٰذ َاُوَأَُسْ تَغْفر ُالله َُال ْع َظي ْم َُليُْوَل َك ُْمُ ،وَلسَا ئر ُال ْمسْلميْنَُوَال ْمسْلمَاتُُ،
 ٦٩قَو ْلي ُ
وَال ْمؤ ْمنيْنَ ُوَال ْمؤ ْمنَاتُُ ،الأَ حْ يَاء ُمنْه ْم ُوَالأَ مْوَاتُ ،فَاسْ تَغْفر ْوه ُِإ َّنه ُهو َُ
الْغ َفو ْر َّ
ُالرحي ْمُ.
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